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Warszawa, dn. 21 czerwca 2022  

Czerwiec miesiącem dzieci. 
 

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O DZIAŁANIACH UE 
UMOŻLIWIAJĄCYCH WYELIMINOWANIE NIEBEZPIECZNYCH 

URZĄDZEŃ DO PRZEWOZU DZIECI- KONIECZNA INTERWENCJA 
KOMISJI W PRZEPISY KONSUMENCKIE I TRANSPORTOWE. 

 
 
Wydarzenie „Wizja Zero – droga do bezpieczniejszego transportu dzieci” odbyło się 1-go czerwca w 
Parlamencie Europejskim. W międzynarodowym dniu dziecka Grupa Europejskich Konserwatystów i 
Reformatorów zorganizowała wysłuchanie o dokumencie Komisji Europejskiej dotyczącym 
bezpieczeństwa ruchu drogowego „Wizja Zero” oraz o dzieciach jako specjalnych użytkownikach 
transportu drogowego. Przyjęcie przez Parlament Europejski raportu nt. ram polityki bezpieczeństwa 
ruchu drogowego UE 2021-2030 Wizja Zero w celu wyeliminowania wypadków drogowych z dziećmi 
rozpoczęło debatę publiczną. Dokument podkreśla rolę bezpiecznej infrastruktury w zapewnieniu 
maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom dróg.  W artykule 27 wzywa do „ustanowienia norm 
dotyczących wymogów informacyjnych dotyczących parametrów bezpieczeństwa urządzeń 
przytrzymujących dla dzieci”. Celem debaty z dn. 1-go czerwca była ocena aktualnego stanu 
użytkowania dziecięcych systemów przytrzymujących (CRS) tj. fotelików, podkładek lub pasów, ich 
znaczenia oraz dostępnych informacji dla tego kluczowego i obowiązkowego elementu transportu 
dzieci. 
 
Prelegenci wydarzenia: 
Poseł Kosma Złotowski- Grupa EKR, Parlament Europejski 
Katarzyna Kurek- Forum Konsumentów, Warszawa 
Jenny Carson- Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu, Bruksela 
Agata Boutanos- European Enterprise Alliance, Bruksela 
Bartłomiej Witucki- Kancelaria Prawna Safjan Witucki, Warszawa 
Łukasz Zboralski- BRD24.pl, Warszawa 
 
Moderacja: Kamila Sotomska, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 
 
Podsumowanie debaty 
 
Debatę rozpoczął eurodeputowany Kosma Złotowski, autor artykułu 27 w raporcie dot. Wizji Zero Parlamentu 
Europejskiego. Osiągnięcie wizji zero wymaga, zdaniem posła, wiele wspólnych wysiłków, jeśli celem 
ostatecznym ma być znaczące zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach. Jednak 
„Komisja Europejska przez siedem miesięcy nie przekazała rekomendacji Parlamentu Europejskiego do 
organu odpowiedzialnego za regulacje w tym obszarze”, czyli UNECE. Istnieją znaczące luki prawne dla 
konsumentów uniemożliwiające dostęp do informacji na temat bezpieczeństwa urządzeń przytrzymujących 
dla dzieci (ang. child restraint systems - CRS). To było motywacją do zawezwania UE do ustanowienia 
standardów dotyczących wymogów informacyjnych o parametrach bezpieczeństwa urządzeń 
przytrzymujących do transportu dzieci. „Dzieci są najbardziej narażonymi na wypadki użytkownikami dróg i 
naszym obowiązkiem jest zapewnienie im bezpieczeństwa. Dotyczy to nie tylko rodziców, ale także 
producentów i innych interesariuszy bezpieczeństwa ruchu drogowego” – podkreślił europoseł Złotowski. 
 
Fundacja Forum Konsumentów zainicjowała Europejską Inicjatywę na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w 
Transporcie (www.childrensafety.eu) w celu zwiększenia świadomości, dostępu i przejrzystości w zakresie 
bezpieczeństwa dzieci w przepisach dotyczących transportu. Katarzyna Kurek reprezentująca organizację 
wyjaśniła, dlaczego temat dziecięcych systemów zabezpieczających jest ważny z punktu widzenia 
konsumenta. Wybór urządzenia przytrzymującego musi opierać się na pełnych i autoryzowanych 
informacjach, ponieważ produkt dotyczy specjalnego konsumenta w UE - dziecka. „Jako organizacja 
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konsumencka wzywamy do przejrzystości informacji dotyczących CRS, na przykład wprowadzenia 
dedykowanych kluczowych wskaźników ich bezpieczeństwa. To wymusi standardy informacyjne i właściwą 
ocenę bezpieczeństwa tych produktów dla dzieci” – dodała. W przypadku CRS dostępne informacje dotyczące 
wyników testów przeciążeniowych są wciąż niepełne, podczas gdy wiele badań pokazuje, że niektóre 
urządzenia mogą być po prostu niebezpieczne, ponieważ nie spełniają minimalnych parametrów 
bezpieczeństwa. Ustanowienie norm dotyczących wymogów informacyjnych dotyczących parametrów 
bezpieczeństwa urządzeń przytrzymujących dla dzieci, które będą korzystne dla różnych grup konsumentów, 
jest również zgodne z zasadami unijnych dyrektyw konsumenckich, które narzucają publiczny dostęp do 
informacji o bezpieczeństwie produktów na wspólnym rynku. 
 
Jenny Carson z Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ang. European Transport Safety Council- 
ETSC) przedstawiła badania organizacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego w 32 krajach Europy. Raport 
ETSC wykazał, że śmiertelność dzieci na drogach spada szybciej niż w reszcie populacji. Ten pozytywny fakt 
związany jest ze stosowaniem systemu biernej ochrony dzieci wewnątrz pojazdów tj. fotelików i reszty 
urządzeń przytrzymujących. Mimo to „…należy rozwiązać problem z dostępem do bezpiecznych CRS na rynku 
i ich prawidłowym stosowaniem” – zaapelowała. W całej UE brakuje danych i informacji na temat korzystania 
z urządzeń do transportu dzieci, co jest niezbędne do osiągnięcia bezwypadkowej Wizji Zero wg. Komisji 
Europejskiej. ETSC zaleca utworzenie europejskiego „systemu informowania konsumentów o fotelikach 
dziecięcych”, który zawierałby m.in. informacje na temat wyników w zakresie ich bezpieczeństwa. 
 
European Enterprise Alliance (EEA), reprezentowany przez Agatę Boutanos, zwrócił uwagę na różnice w 
stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej na tle zachodnich 
krajów członkowskich UE. Podkreślono, że czynniki społeczno-ekonomiczne są równie ważne jak regionalne 
różnice w liczbie ofiar śmiertelnych na drogach. „CRS ma największy potencjał, aby zrekompensować te 
regionalne różnice w statystykach bezpieczeństwa drogowego w UE” – zauważyła Agata Boutanos. „Tylko 
innowacje i badania nad CRS zmniejszą śmiertelność dzieci na drogach (…) Pełne informacje o parametrach 
bezpieczeństwa z testów zderzeniowych muszą zostać upublicznione, aby uruchomić konkurencję 
producentów opartą o maksymalne bezpieczeństwo CRS” – podsumowała. EEA wezwała Unię Europejską do 
opracowania dedykowanych polityk użytkowania tylko bezpiecznych urządzeń dla dzieci. W taki sposób 
można szybko poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach w Europie Środkowo-Wschodniej. 
 
Przejrzystość i łatwy dostęp to podstawowe prawa do informacji – przekonywał mecenas Bartłomiej Witucki z 
Kancelarii Safjan Witucki, która reprezentuje m.in. międzynarodowe firmy przetwarzające informacje i 
organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną dzieci. Interes dziecka jako najsłabszego uczestnika 
społeczeństwa i słabszego konsumenta wymaga szczególnych środków ochronnych. „Konsumentom, ale 
głównie dzieciom trzeba zapewnić prawdziwe i wiarygodne informacje” – powiedział Witucki. „Z mojego 
doświadczenia w wieloletniej praktyce prawniczej wynika, że wykluczenie dostępu do informacji o produkcie 
jest po prostu niebezpieczne, a tak dzieje się na przykład w obszarze innowacji urządzeń do przewozu dzieci” 
– zaalarmował. Pokazano jak ograniczenie konkurencji producentów CRS wpływa negatywnie na 
bezpieczeństwo tych produktów. 
 
Obecność portalu o bezpieczeństwie drogowym BRD24.pl, reprezentowanego przez redaktora Łukasza 
Zboralskiego, wprowadziła do dyskusji konkretne przypadki problemów z CRS. „Potrzebujemy danych z 
dochodzeń w sprawie przyczyn wypadków drogowych (…) Jak zaplanować politykę Wizji Zero lub wyznaczyć 
nowe cele bezpieczeństwa bez znajomości danych o przyczynach wypadków?” Jako rozwiązanie wezwał 
kraje europejskie do porównywania danych z raportów policyjnych i dochodzeń powypadkowych, aby uzyskać 
pełny obraz czynników kolizji drogowych. „Nikt nie ma informacji o wynikach testów bezpieczeństwa CRS, 
nawet specjalistyczne czy branżowe media lub organizacje. Producenci muszą zacząć otwarcie pokazywać te 
informacje decydentom, dziennikarzom zajmującym się bezpieczeństwem drogowym, ale przede wszystkim 
unijnym konsumentom” – podkreślił. „W przeciwnym razie wypadki, takie jak ten ostatni, w którym dziecko 
zapięte w CRS nadal wypadło przez okno samochodu, będą się powtarzać”. 
 
W debacie uczestnicy zgodzili się, że jest to najwyższy czas dla Komisji Europejskiej na podjęcie konkretnych 
kroków w celu uregulowania dostępu do informacji o bezpieczeństwie urządzeń przytrzymujących. Temat 
bezpieczeństwa drogowego dzieci powinien jednoczyć unijnych polityków i prawodawców – tak jak już łączy 
różne organizacje obywatelskie i media. Jako podsumowanie debaty zgodnie wezwano Komisję Europejską 
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do podjęcia kroków polityki bezpieczeństwa drogowego prowadzących do osiągnięcia celów Wizji Zero. 
Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym zależy od dalszego zaostrzania przepisów. Poprawa 
bezpieczeństwa infrastruktury pasywnej takiej jak urządzenia do przewozu dzieci to przede wszystkim 
wyeliminowanie nieprawidłowo działających urządzeń CRS. Jawny dostęp do informacji o wynikach testów 
bezpieczeństwa CRS to pierwszy krok. Kolejne kroki to stworzenie bazy danych przyczyn wypadków 
drogowych w całej Unii, która wprowadzi przejrzystość w wymianie informacji między organami 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Te kroki prowadzą do Wizji Zero i bezpieczniejszego transportu dzieci w 
UE. 
 
Nagranie debaty dostępne jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=BB2xcKygg5I. 
 
 
Osoba kontaktowa: 
 
Katarzyna Kurek 
biuro@forumkonsumentow.org 
tel. 603 099 763 
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